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Abstrakt 
Detta examensarbete behandlar genus inom cosplaykulturen, specifikt den delen av kulturen 

där man väljer att ändra på en karaktärs identitet genom genderbend. Karaktären i fråga får en 

ny könsidentitet. Jag som forskare är själv aktiv medlem och väl bekant med cosplaykulturen. 

Att arbeta med genus inom skola är viktigt, speciellt för de ungdomar som själva är mitt i 

processen av att finna sin plats i sig själv och i samhället. Cosplay är en kultur som för många 

ungdomar blir en del av deras liv och ett sätt för identitetskapande. Att säga att cosplay endast 

är en skaparhobby som inte skulle ha något med identitetskapande är ignorant och därför 

viktigt att undersöka den som en ungdomskultur. Syftet med undersökningen är att se hur 

genusidentiteter framträder inom cosplay, både bland karaktärerna och bland de som iklär sig 

de. Syftet är även att få en fördjupad kunskap om unga och deras identitetsarbete i relation till 

en skolkontext.  

Denna undersökning lyckades jag även identifiera hur mitt cosplayskapande ser ut, där jag 

tvärt emot min fokusgrupp är intresserad av att bli så lik en karaktär som möjligt. Medans 

deras motiv till att förändra en karaktärs identitet hade att göra med att de anpassade 

karaktären till sin egen identitet och därmed låta sig själva få skina igenom karaktären när de 

är utklädda, vill jag snarare att karaktärens identitet ska ta över min så att jag för tillfället kan 

få vara lite mer ut av en pirat eller en prinsessa istället för mig själv. Detta presenteras främst i 

min gestaltning där jag skapat ett altarliknande monument som kretsar kring en specifik 

karaktär jag vill fortsätta jobba med efter denna undersökning. Altaret är byggt på material, 

tyger, skisser och anteckningar som jag samlat på mig under processen av denna karaktär. 

Altaret var ett sätt att låta betraktare få en känsla och förståelse för hur jag kan uppfatta 

cosplayprocessen, där det både kan vara en inspirerande underkastelse till karaktären likt ett 

andaktigt avgudande, men också något dramatiskt och överväldigande. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Cosplay är som maskerad, det går ut på att förklä sig till något annat. Det som skiljer de åt är 

att inom cosplay klär man ut sig till redan existerande karaktärer från diverse popkulturella 

medier som film, serier, spel och liknande. Men det behöver inte ens vara en populär karaktär, 

det kan lika gärna vara en karaktär från till exempel en musikal eller ett annat medium som 

lätt försvinner i mediebruset. I grunden går cosplay ut på att efterlikna en karaktärsdesign så 

gott som det går genom att klä ut sig, därför måste det finnas ett visuellt referensmaterial att 

utgå ifrån när man ska skapa en cosplaydräkt. Speciellt om man väljer att delta med en dräkt i 

tävlingar där kriteriet att likna karaktären oftast finns. Per automatik speglar därför cosplay de 

ideal och trender som finns i popkulturen. Vi upptäcker snabbt en homogen värld där var och 

en har en tydlig roll i sina berättelser, som allt för ofta saknar mångfald. Samtidigt finns det de 

inom cosplaycommunityt som väljer att tänja på gränserna och vara kreativa i sitt skapande 

kring en karaktär. De väljer att ställa frågor som: Tänk om det var en prins väg till befrielse vi 

fick följa istället för en prinsessa? Tänk om prinsessan var den som rustade upp sig för ett krig 

för att rädda de hon mest av allt bryr sig om? Hur skulle de karaktärer vi följer som är djur 

uttrycka sig om de var människor som oss? Genom att förändra karaktärers identiteter 

ifrågasätts de normer som finns i popkulturen. Bilder som vi tidigare inte sett förut skapas, 

och de krockar med våra föreställningar om vad en hjälte kan vara. En helt ny värld öppnar 

sig då där vem som helst kan få bli den de vill vara eller är innerst inne. 

1.2 Bakgrund 
Konceptet av att klä ut sig har funnits sen mänsklighetens begynnelse, men det äldsta 

dokumenterade tillfället av att klä ut sig i andan av cosplay är från 1912 när en August Olsen 

klädde ut sig till den då populära seriefiguren Skygack på en maskeradbal.1 

Utomjordingskaraktären räknas även vara en del av världens första sci-fi serie som heter 

Mr.Skygack, From Mars och publicerades i ett flertal mindre dagstidningar i USA vid 

sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet.2 Enligt notisen var dräkten mycket uppskattad och 

igenkänningsfaktorn hög bland de som fick se den. 

Första dokumenterade tillfället där någon var utklädd på ett konvent eller en mässa, vilket är 

där cosplay upplevs som naturligast än idag, var när Myrtle Rebecca "Mojo" Douglas Smith 

                                                            
1 http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88085187/1912-05-24/ed-1/seq-1/ 2017-06-10 kl.14:08 
2 http://www.barnaclepress.com/mr-skygack-the-first-sci-fi-comic/ 2017-06-10 14:19 
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Gray Nolan tillsammans med sin partner Forrest J Ackerman deltog på den första sci-fi 

mässan Worldcon 1939 utklädda från den då populära sci-fi filmen Things To Come.3 

Själva begreppet cosplay myntades på 1984 av Nobuyuki Takahashi när han efter ett besök på 

Worldcon då i Anaheim, Kalifornien, skrev om sin fantastiska upplevelse av personer 

utklädda till olika manga- och animekaraktärer i tidningen My Anime.4 Han tog de 

amerikanska orden costume och play och kombinerade de till ett japanskt begrepp cosplay för 

att beskriva när man klär ut sig till specifika karaktärer från spel, film och serier. I japan hade 

fans redan i början 1970-tal klätt ut sig till olika favoritkaraktärer från serier och filmer men 

inte haft ett ord för detta. Cosplay har fortfarande samma betydelse som när det myntades på 

80-talet, men sen dess har det utvecklats till att våga tänja på karaktärernas uttryck och nya 

begrepp har därmed kommit till. 

Inom cosplay finns det olika sätt att förändra karaktärers uttryck och identiteter på. Att en 

karaktär genomgår genderbend inom cosplay betyder att dens könsidentitet har förändrats, 

oftast att en karaktär som tidigare haft en könsidentitet som man istället nu är en kvinna. Valet 

av vilken identitet den valda karaktären ska få behöver per automatik inte vara kopplad till 

den könsidentitet som personen som klär ut sig har. 

Ordet gijinka kommer från japanskan och betyder förmänskligande. Har man skapat en 

gijinka-dräkt har man valt en karaktär som från början är omänsklig och gjort den till en 

mänsklig karaktär. Exempel på omänskligt kan vara ett djur, en onaturlig varelse som 

utomjording, robot eller maskin. Även föremål som är mer karaktäristiska än självständiga 

mänskliga karaktärer är vanliga att blir förmänskligade genom cosplay. 

Mash-up’s är när man tar två karaktärer och förenar de till en karaktär. Vanligast är att ta en 

välkänd karaktär men förändra dens uttryck så att den ser ut att egentligen tillhöra ett annat 

universum eller annan franchise. 

Andra begrepp som används inom cosplay, speciellt inom tävlingar där dräkten och 

framträdanden bedöms på likhet, är hur väl accurate eller screen accurate den är. Ett liknande 

begreppet är även set accuracy som fokuserar på hur själva dräkten faktiskt tillverkades och 

hanterades för inspelningen. Set accuracy är oftast kopplad till dräkter baserade på 

referensmaterial från spelfilmer eller andra fysiska uppsättningar där dräkterna existerar i vår 

fysiska värld och till exempel inte är animationer. 
                                                            
3 https://www.racked.com/2016/5/9/11451408/cosplay-inventor-morojo-myrtle-r-douglas 2017-06-10 kl.14:32 
4 https://geeks.media/history-of-cosplay 2017-06-10 kl.14:47 
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Cosplay går främst ut på att vara utklädd, där efter kan man göra vad man vill med sin dräkt. 

Likt hela fenomenet att klä ut sig kan man gå vidare på vilket sätt som helst. Man kan skapa 

ett evenemang som går ut på att vara utklädd, anordna en fest eller en tävling, fotografera eller 

filma utklädda eller anordna rollspel som utklädda. Att inta olika roller är något som inte är 

konstigt att prata om när det kommer till cosplay, men det betyder inte per automatik att 

cosplay ingår i rollspels-diskursen. Inom rollspel ligger fokuset på karaktärsskapande än på 

själva utklädandet, men det är som sagt inte ovanligt att cosplay används inom rollspel om det 

ska utspela sig i en redan etablerad värld som i Sagan om Ringen och liknande. 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att se hur genusidentiteter framträder inom cosplay, både bland 

karaktärerna och bland de som iklär sig de. Efter min utbildning kommer jag jobba med unga 

som är i början eller mitt i processen av att ifrågasätta och forma sina identiteter. Syftet är 

även att få en fördjupad kunskap om unga och deras identitetsarbete i relation till en 

skolkontext. 

1.4 Frågeställning 
Hur ser relationen mellan kropp, material och identitet ut i cosplay? 

Hur förhåller sig personens egen könsidentitet till den valda karaktärens könsidentitet? 

2 Empiri 
Studiens empiriska material består av anonyma enkätsvar kring valet att förändra en 

cosplaydräkt och bilder där informanter är iklädda sina förändrade karaktärer. Mina 

erfarenheter och minnen av cosplay är även något som jag bär med mig överallt och kommer 

därför att speglas i mitt undersökande. Som aktiv medlem i den svenska cosplaycommunityt 

och utövare av cosplay är det omöjligt att undvika sina egna referenser av vad cosplay kan 

vara. Själv har jag inte erfarenheter av dräkter där karaktärens identitet förändrats men jag har 

känt igen det när jag varit på konvent eller sett bilder på det nätet. 

3 Urval och avgränsning 
Det går att förändra karaktärer på flera olika sätt, men jag har valt att avgränsa mig till den 

vanligaste varianten som är genderbend. I de svar jag fått in i enkätundersökningen nämns det 

även gijinka som en teknik till att förändra karaktärer till mer mänskliga, men där tillkommer 
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frågor som berör diskurser ut över genus. Fram för allt har jag begränsat mig till att hitta 

informanter till min undersökning via den nuvarande största cosplay-forumet i Sverige, 

facebook-gruppen Sweden Cosplay. 

Mitt arbete fokuserar på de inom cosplaykulturen som väljer att förändra en karaktär, men 

ibland kan en förändring av karaktären identifieras även om personen i fråga valt att förhålla 

sig så trogen som möjligt till karaktärens design. Denna uppfattning kan uppstå om personens 

hudfärg skiljer sig från karaktären eller om personen har en synlig funktionsvariation som den 

valda karaktären inte har. Även om situationen kan uppfattas som en fråga om förändring av 

karaktären, handlar det om en ofrivillig förändring som uppfattas mer av omgivningen än av 

personen i sig som är utklädd. Ett lika spännande område att undersöka men som jag valt att 

avgränsa mig ifrån på grund av att då måste andra frågor ställas som jag inte gör, som 

ifrågasätter de normer och förväntningar som finns på karaktärer inom popkulturen och hur vi 

projicerar de på människor som bryter de med sina kroppar inom cosplay. I mitt arbete är det 

därför viktigt att det är en skillnad på att medvetet välja att förändra en karaktär och hur man 

av omgivningen uppfattas som att man har förändrat en karaktär genom sin existens. 

4 Metod 
4.1 Anonym enkät om att förändra karaktärer i cosplay 

Min undersökning började med att skapa en enkät med rubriken Cosplay – att förändra 

karaktären för att få en övergripande bild över hur stort intresset för att förändra karaktärer är 

i cosplay. Enkäten delades i den största svenska cosplaygruppen på facebook med ca 3000 

medlemmar och 75 personer genomförde den. Litet i sammanhanget men precis så många 

svar som jag kunde hantera. Jag utformade frågorna efter kryssvarsalternativ och hade bara en 

fråga som krävde en längre kommentar. Detta för att engagera så många deltagare som 

möjligt. 

Andra frågor som ställdes förutom kring informanternas ålder och könsidentitet var: 

 Hur vanligt är det att du förändrar din cosplay? 

 Om du brukar förändra dina karaktärer från sitt ursprung, hur brukar det gå till? 

 Vad är det som gör att du vill förändra din karaktär på det sättet du gör? Om du bara 

gjort detta en gång, vad fick dig att göra det då? 
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4.2 Bildinsamlandet av cosplay genderbends 

I ett försök att komma närmare en mindre grupp informanter efterlyste jag på det största 

cosplayforumet i Sverige efter folks egna bilder av de i dräkter där de förändrat karaktärens 

identitet. Värdet i dessa bilder fanns i att jag fick ta del av deras egen erfarenhet och 

upplevelse iklädda den dräkten, att få se hur de väljer att presentera sig själva och karaktären 

genom kroppsspråk och blick. Totalt fick jag in bilder på nio olika karaktärer, där två stycken 

representerade gijinka-versioner av karaktärer och sju genderbends. När jag senare valde att 

avgränsa mig ifrån gijinkabilderna gjorde jag ett urval av de genderbend-bilder och 

kontaktade informanterna med följdfrågor via messenger på facebook. 

Förutom att fråga om tillåtelse att använda mig av deras bilder i uppsatsen, ställde jag dessa 

frågor: 

 Vad har du själv för könsidentitet? Man/Kvinna/Annat 

 Varför valde du att genderbenda din karaktär? 

 Vad för egenskaper/personlighet och uttryck/kroppsspråk har din karaktär nu som den 

eventuellt inte hade innan den blev genderbendad? 

 Vad var designvalen för karaktären med tanke på deras förändring? Förklara hur du 

gjorde om deras kläder. Om det inte behövdes förklara gärna varför du gjorde det 

designvalet. 

4. 3 Diskursanalys med hjälp av Panofsky och Foucault 
Där efter skulle bilderna diskursanalyseras för att kritiskt granska bilder som annars är mig 

mycket bekant. En diskursanalys är ett sätt att alienera sig ifrån ett välbekant material som ska 

med ett kritiskt öga undersökas baserade på Foucauls teori om diskurser. Materialet som 

undersöks under denna analysmetod är med all säkerhet kopplat till en kultur, en ideologi eller 

en institution. I detta fall undersöks material som är kopplat till cosplaykulturen. 

Några riktlinjer Rose nämner för en lyckad diskursanalys är att se på undersökningsmaterialet 

med fräscha/nya ögon. Likt vilket material som helst måste man se på det med nya ögon om 

man vill kritiskt granska det och upptäcka saker som annars inte går att se vid första 

ögonkastet. Rose hänvisar till Foucault som menar att man genom sin undersökning måste 
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visa att materialet inte är helt fristående, det är resultatet av det samhället och det vi 

människor har konstruerat och som i sin tur fortsätter att konstruera oss.5 

Man ska även fördjupa dig i undersökningsmaterialet. Låt analysen få ta tid, se tillbaka på 

bilderna flera gånger. Ju fler gånger du återkommer till materialet ju större chans är det att du 

upptäcker nya detaljer och tecken. Är man för snabb i sin undersökning är det lätt att man 

endast hamnar på ytan av den och inte komma åt det intressanta under ytan.6 

Identifiera även nyckelord eller teman i undersökningsmaterialet. Ju mer du fördjupar dig i 

och bekantar dig med ett arbete desto lättare är det att hitta de tidigare osynliga teman och 

koder i materialet. När man väl upptäcker något är det bra att föra en logg över vilka ord, 

begrepp eller teman man stöter på för att kunna upptäcka de mönster och sammanhang som 

kan finnas i ens material.7 

Som forskare ska man även undersök materialets sätt att upprätthålla sin övertygande 

trovärdighet. Vad är det som gör att vi från början inte ifrågasätter dess natur och accepterar 

materialets trovärdighet? Denna övertygande teknik kommer synliggöras om man enligt 

Gillian, som citerar Tonkiss, söker efter det som försöker rättfärdiga eller släta över 

motsägelserna i materialet.8 

Var även uppmärksam mot materialets modsägelser och komplexitet. Det 

undersökningsmaterialet som ska kritiskt granskas är säkert något som alltid tagits för givet 

för vad det är, därför är det viktigt att se bortom detta och identifiera dessa motsägelser när de 

väl dyker upp. Det är en utmaning i sig eftersom man inte får glömma att vi själva, även om 

man är väl medveten om materialets natur, kan vara påverkade av de normer materialet 

upprätthåller.9 

Sök efter det synliga likväl efter det osynliga. Rose menar att diskursanalys handlar om att 

kritiskt granska det som finns mitt framför näsan på oss, men även det som inte syns eller som 

omnämns över huvud taget.  Det osynliga kan berätta något lika mycket som det synliga i ett 

material.10 

                                                            
5 Rose, Gillian (2012). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 3. ed. London: Sage. 
s.210. 
6 Ibid., s.210. 
7 Ibid., s.210. 
8 Ibid., s.216. 
9 Ibid., s.217-218. 
10Ibid., s.219. 
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Roses sista råd är att varar uppmärksam på detaljer. Om man ska kunna se bortom det 

självklara och finna de osynliga koderna i ett undersökningsmaterial måste man vara 

uppmärksam på detaljer. Det är fortfarande lätt att anta saker och missa viktiga aspekter, 

därför är det viktigt att inte sluta titta på detaljnivå när man kommer längre fram i sin 

undersökning.11 

För att skapa en anpassad analysmodell till just mitt bildmaterial valde jag att följa Roses 

riktlinjer där hon även förespråkade att använda sig av Panofskys ikonografiska analys för att 

bryta ner bilderna till symboler och tecken. Bilderna är därför analyserade efter Panofskys 

ikonografiska bildanalys med fokus på kläder och kroppsspråk och uttryck, och inte bildens 

komposition i sig. Med detta i åtanke påbörjade jag min analys av de bilder jag fått in av 

informanterna. Här förklaras vad jag tittar på exakt i bilderna utifrån Panofskys ikonografiska 

analysmodell. 

Primär betydelse 
Den primära betydelsen i en bild är vad som faktiskt syns i den. Här beskriver jag om 

cosplayinformanternas kläder, hur deras kroppar är positionerade och var deras blickar är. Det 

primära stadiet blir ett sätt för mig att se på materialet med ”fräscha nya ögon” som Gillian 

skriver om. 

Primär uttrycksmässig betydelse 

En del av den primära analysen handlar om det psykologiska i vad vi ser, om det är något 

hotfullt eller trivsamt vi uppfattar i det som analyseras. Här analyserar jag vad deras 

kroppsspråk och ansikten uttrycker och hur deras dräkter uppfattas, om de ser historiska, 

smutsiga eller vardagliga ut. 

Sekundär betydelse 

För att kunna analysera bildens sekundära betydelse krävs kulturella kunskaper, därför 

kommer jag använda mig av mina kunskaper om och erfarenheter av cosplay och popkultur. 

Vid det här stadiet närmar jag mig själva karaktärens identitet som informanterna har valt att 

jobba med. Så som Gillian skriver är det även här jag identifierar de ”nyckelord och teman” 

som jag ska ta med mig till Panofskys nästa steg och fortsätta att ”fördjupa mig”, ”bli 

uppmärksam på materialets komplexitet” och ”synliggöra både det synliga som det osynliga”. 

                                                            
11 Ibid., s.219-220. 
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Inre betydelse 

Efter att man har brutit ner bildens beståndsdelar och identifierat de kulturella betydelserna 

kan man börja problematisera kring dem. Panofsky menar att i det här stadiet låter man bilden 

få bli en symbol för det kulturhistoriska sammanhanget den är ifrån. I mitt fall här får bilderna 

bli en representation av genusidentiteter inom cosplaykulturen. Efter att vi har bekantat oss 

med karaktärerna i fråga, kan man diskutera konsekvenserna av informanternas val av att 

förändra karaktärens könsidentitet. Hur krockar det med våra föreställningar om manliga och 

kvinnliga karaktärer? Hur mycket har karaktärens identitet förändrats med sin nya 

könsidentitet, eller har inget förändrats? 

5 Teori och tolkningsram 
Genderbend som begrepp inom cosplay 

När begreppet används inom cosplaycommunityt beskrivs en dräkt där karaktären har fått en 

ny könsidentitet. Om karaktären tidigare identifierats som en man är antagligen den nya 

identiteten kvinna eftersom det oftast handlar om cisidentiteter som karaktärerna ändras 

mellan. Denna förändring har inget att göra med vad för könsidentitet personen som iklär sig 

karaktären har, fokuset ligger på själva karaktärens identitet. De gånger könsidentiteten på 

personen som klär ut sig kommer till fråga är vid crossdressing, exempel på detta är när en 

person identifierar sig som kvinna iklär sig en karaktär som identifieras som man. 

Subjektspositionering och performativitet 
Även om cosplay inte grundar sig i rollspel är det inte ovanligt att de två olika intressen 

kombineras. Men fast än man väljer att klä ut sig utan att sätta sig in i rollen av karaktären 

kommer man av omgivningen fortfarande uppfattas som någon annan än sig själv. Det är inte 

dig vi ser längre, utan karaktären du har förkroppsligat. Vivien Burr talar om 

subjektspositionering inom socialkonstruktionism, där vi genom samhället tilldelas och tar 

emot roller som vi i första ögonblicket kommer bli kopplade till.12 Någon som är utklädd kan 

fortfarande känna sig som sig själv under kläderna och sminket, men så länge hen är utklädd 

kommer alla dens handlingar att kopplas till själva karaktärens identitet framför personen i 

kläderna. Det är inte du som klättrar över staketet, det är piraten. Beroende på vilken karaktär 

vi ser göra detta kommer det att uppfattas som passande eller opassande för den att göra det. 

Ser vi en prinsesskaraktär som klättrar över ett staket kanske det kan uppfattas som opassande 

eller avvikande, fast det för personen som är utklädd till prinsessan är passande. 
                                                            
12  Burr, Vivien (2003).  Social constructionism. 2. ed. London: Routledge. s.111. 
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Judith Butlers teorier om performativitet kommer även passande till cosplaykulturen.13 Hon 

skriver om hur vi uppträder beroende på vilken könsidentitet vi blir tilldelade. Samma sak 

händer när vi väljer en viss typ av karaktär att cosplaya. Vad händer med vårt språk och vår 

kropp när vi iklär oss en pirat eller prinsessa? Detta blir extra tydligt med tanke på de tydliga 

könsnormerna fiktiva karaktärer presenterar inom popkulturella medier. 

Diskursanalys enligt Gillian Rose 

Till bildanalysen har jag valt att följa Gillian Roses modell av diskursanalys där Panofskys 

ikonologiska bildanalys därefter används tillsammans med Foucaults teori om diskurs, där 

hon menar att Panofsky är en bra ingång till en vidare diskursanalys. 

Gillian är tydlig med att valet av att arbeta med Panofsky tillsammans med Foucault är udda 

eftersom de har så pass olika människosyn. Panofsky analysmodell är tänkt att kunna 

synliggöra ”den mänskliga hjärnans grundläggande tendenser” inom konsten, alltså det 

naturliga tankemönstret i hur människan tänker och skapar inom konst. Det finns därmed en 

motsättning mellan Foucaults och Panofskys teorier, där Foucault menar att människan och 

dess kultur är konstruerade av människan själv och att det där med inte existerar något 

naturligt i hur människor tänker och skapar. Men det som gör att dessa olika perspektiv 

kompletterar varandra så bra enligt Gillian är att både Panofsky och Foucault tog stor hänsyn 

till det intertextuella, hur bilder i Panofskys fall och diskurser i Foucaults fall refererade eller 

förhöll sig till andra bilder och diskurser.14 Panofskys analysmodell tar hänsyn till symboler, 

tecken och referenser i bilder, speciellt äldre målningar från 1500-, 1600- och 1700-talet, som 

hade då den gjordes olika betydelser och meningar. Foucault menade att olika bilder och 

texter inte bara skapade en specifik diskurs utan att samma bilder och texter tillsammans med 

andra bilder och texter i sin tur kunde skapa olika, andra och flera diskurser.15 Även om 

Panofsky och Foucault teorier har olika utgångspunkter ser jag att dessa kan kombineras. I 

min studie var det fruktbart att använda både Panofsky och Foucault eftersom bägge kan 

sägas arbeta med intertextuella teorier, metoder och begrepp. På så sätt kan jag skapa en 

analys som är anpassad till den diskurs jag undersöker samtidigt som jag följer två starka 

teorier. 

                                                            
13 Butler, Judith (2005).  Könet brinner!: texter. Stockholm: Natur och kultur. s.99 ff. 
14 Rose (2012), s.205. 
15 Ibid,. s.191. 
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6 Tidigare forskning 
Ida Lingren undersöker vad som ligger i grunden för intresset av få vara utklädd till någon 

annan i examensarbetet Att vara eller icke vara? En studie om costume play – att tillfälligt bli 

någon annan. Hennes studie pekar på att mycket handlar om att få ett tillfälligt uppehåll från 

verkligheten och ta avstånd från sitt civila jag under en kort tid. Förutom att cosplay blir ett 

kreativt utlopp för handarbete och skapande är det även ett sätt att utveckla sin egen identitet 

och självförtroende. Lindgrens examensarbete utgör en grund i frågan kring identitet och 

identitetskapandet inom cosplay. Mitt examensarbete är ett fortsatt arbete på samma tema, 

men där jag även fokuserar på den valda karaktärens identitet. 

Stefan Lundström & Christina Olin-Scheller skriver om hur kroppen fungerar som ett 

semiotiskt verktyg i cosplay i Playing fiction: The use of semiotic resources in role play. De 

nämner själva aldrig begreppet subjekspositionering. De skriver om hur rollspel fungerar som 

informellt lärande där man intar en annan karaktärs roll och interagerar med andra i samma 

roll-situation under olika spelscenarion. I mitt arbete där jag också undersöker hur man 

positionerar sig själv i förhållande till en vald karaktärs identitet har jag kunnat utgå ifrån 

Lundström och Oli-Schellers artikel som tydligt berör teorin kring subjektspositionering. 

7 Bearbetning och analys 

7.1 Enkätsvaren 
I min enkätundersökning uppstod tre kategorier av motiveringar till att förändra en karaktärs 

identitet. Ett fåtal svar som jag inte kunde avläsa tog jag bort från undersökningen helt 

eftersom de var mer av observationer kring cosplay än deltagarnas egen motivering till att 

förändra en karaktär. Jag kommer presentera ett urval av de totalt 68 svar som ska analyseras. 

7.1.1 Praktiska skäl 

1. ”För att jag fysiskt inte kunde efterlikna karaktären” 

2. ”Gör en genderbend, då jag har hyfsat stora bröst och problem med andning så är lite 

rädd för att prova chestbinders” 

3. ”Oftast är det för att anpassa karaktären efter mitt eget utseende, eller ev. göra fler 

realistiska detaljer så att det ser bra ut i verkligheten (t.ex. om det är en tecknad 

karaktär).” 

4. ”/…/ Jag tror kanske att det för mig oftast handlar om att förändra karaktären så den 

passar min kroppsform. Estetiken kring karaktärerna och deras personligheter är det 
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som är viktigt för mig när jag väljer karaktärer. Kön är irrelevant. Är de omänskliga 

blir det ett hinder, som kanske i slutendan gjort att jag valt bort flera sådana 

karaktärer/…/” 

5. ”/…/Och då jag är någon som antingen klär mig ytterst kvinnligt eller helt åt det 

manliga hållet, så känns det ganska så mycket som "mig" att kanske utgå från en 

kvinnlig karaktär och göra denna genderbend eller tvärtom./---/” 

6. ”Jag känner mig inte bekväm att cosplaya killar så jag ändrar de till tjejer för att 

fortfarande kunna cosplaya mina favoritkaraktärer.” 

7. ”Det kan vara en förenkling till att röra sig obehindrat, t.ex. stå på två ben istället för 

alla fyra. Det är lättare att uttrycka sig som en mänsklig karaktär än en tyst varelse 

man inte vet vilka känslor eller tankar de har.” 

8. ”Många gånger har det handlat om att jag vill göra en manlig karaktär, problemet är 

att jag är väldigt storbystad så även om jag använder binder kan jag få ner bysten till 

max en B/C-kupa och då vänder jag hellre och gör en genderbend på karaktären.” 

9. ”Det är lättare för mig att se feminin ut, samt att cosplaya kvinnliga karaktärer då jag 

är mer bekväm med det.” 

Den största delen av enkätsvaren antydde om att förändringarna gjordes av praktiska skäl. 

Förändringen av karaktären kunde handla om att cosplayaren inte kände sig bekväm att iklä 

sig en annan könsidentitet än den de själva identifierar sig med, och gav då karaktären en ny 

könsidentitet som passade de. Sen kunde förändringen handla om det fysiskt omöjliga att 

karaktären hade kroppsdelar som cosplayaren själv inte hade, som att ha fyra ben att gå på, 

och därför anpassades karaktären till ens egen fysiska form. Det svaren har gemensamt i 

denna kategori är att deltagarna pratar om sina egna kroppar, hur de inte passar in på den 

valda karaktären och väljer då istället att anpassa karaktären till deras egen kropp än tvärt om. 

7.1.2 Kreativ frihet 

1. ”/---/ Med en förändrad karaktär finns inga facit, min tolkning är min egen. Ett annat 

bonus är att jag inte behöver välja en karaktär som liknar mig på något sätt./---/” 

2. ”/…/det är en chans att gå in och lägga till mina egna idéer och önskemål på 

karaktären, och sätta ett eget märke på det jag har skapat.” 

3. ”Man får vara mer kreativ, det finns ingen tydlig bild att gå efter.” 

4. ” När man gör om tex ett djur till en mänsklig varelse så blir det en kul utmaning och 

man får bestämma mycket själv hur ens cosplay ska se ut!” 

5. ”Att utveckla och se fler sidor av karaktärer jag älskar.” 
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6. ”Andra gånger handlar det om att man har en rolig idé som börjar gnaga på en och 

man bara måste få utlopp för den.” 

7. ”Det är dessutom kul att se hur manliga karaktärer skulle se ut som tjejer, vilket är en 

anledning till att jag gör mest genderbends åt det kvinnliga hållet.” 

8. ”Och att göra en genderbend gör min karaktär lite mer unik.” 

Den andra delen av svaren på enkäten antydde om att förändringen var baserad på kreativ 

frihet, att helt enkelt få känna sig fri i sitt eget skapande kring en karaktär. Förutom att få 

släppa bilden av hur karaktären ska se ut var det ett sätt att utmana och utveckla sig själv och 

sitt eget skapande. Genom att arbeta utöver den befintliga karaktärsdesignen skapades 

outforskad mark där cosplayaren blev fri från prestation och referenser. 

7.1.3 Statement 

1. ”Jag är främst intresserad av att se karaktärers historier fast från ett kvinnligt 

perspektiv, se vad som förändras i själva storyn men också hur andra fans relation till 

karaktären i fråga förändras. Jag tecknar också och gör en hel del genderbend, och 

dialogen som uppstår om identitet och representation är alltid väldigt intressant.” 

2. ”Väljer väldigt ofta att genderbenda så att en maskulin karaktär blir en feminin. Ofta 

tycker jag att kvinnliga karaktärer i populärkultur antingen är underrepresenterade 

eller dåligt skrivna. Att omvandla en manlig karaktär är ett sätt för mig att hantera 

det.” 

I enkäten fanns det två svar som stack ut ur mängden som antydde om att förändringen av en 

karaktär var något av ett statement, där motivet haft ett tydligt feministiskt perspektiv i frågan 

om representation av kvinnliga karaktärer i popkulturell media. Förändringen av karaktärerna 

handlade varken om hur praktiskt genomförbart de var eller om ens egen skaparlust. Bakom 

förändringen fanns väl medvetna val till varför och hur karaktären förändrades. 

7.2 Bildanalyser 

7.2.1 Jack Sparrow 

Analysmaterial: Bilaga 1 

Primär betydelse: En kvinna står mot en vit bakgrund. Hon vilar kroppen på ena benet, ena 

armen hänger på sidan av kroppen medans den andra handen vilar på höften. Den handen som 

tillhör armen som vilar på sidan om henne bär ett antal mörka handledssmycken och en svart 

ring. Hon ser rakt in mot betraktaren. Ögonen är kraftigt sminkade med svart kajal, även 
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läpparna är sminkade i rött. Ansiktet är avslappnat. Ett rött tyg är knutet runt huvudet och små 

vita detaljer hänger på sidorna om den, medans det långa bruna vågiga håret under tyget 

ligger över axlarna. En flätad virad med ett ljusare band avslöjar sig mellan lockarna. 

Hon bär en vit långärmad skjorta. Den är något uppknäppt vilket förstärks eftersom hon 

skjuter fram bröstet. Ett brett bälte med ett stort spänne går diagonalt över hennes överdel. En 

vit och röd randig tygbit är knutet runt hennes midja. Under den bär hon två stycken liknande 

bälten som den över bröstet. Ett blått tyg med guldiga franska liljor sticker ut under bältena 

som är den väst hon har på sig. Nertill bär hon ett par gråa säckiga byxor som är nedstoppade 

i ett par bruna höga skinnstövlar. Stövlarna har klack och breda kragar upp till. 

Primära uttrycksmässig betydelse: För att kroppen är så avslappnad och vilar på ena benet 

får man ett intryck av att kvinnan är själv lugn och stabil. Bröstkorgen som skjuts fram och 

handen på höften ger ett självsäkert intryck. Hennes svartsminkade ögon ser intensivt rakt mot 

oss som betraktar henne medans hennes röda läppar plutar vagt som ett uttryck för en kyss. 

Blicken kan uppfattas som lika hotfullt som passionerat, men läpparna bekräftar något 

lustfullt mer än fientligt. 

Sekundära betydelser: Hennes kläder är historiska och att döma av designen på stövlarna 

och de franska liljorna på den blåa västen antyder kläderna om att de skulle vara från 1600-

1700-talet. Hårbandet och de höga stövlarna avslöjar att hon är klädd som en pirat. Känner 

man igen hennes frisyr och huvudbonad ser man den populära filmpiraten Jack Sparrow i 

henne.16 Det röd- och vitrandiga tyget runt midjan och de blåa nyanserna i resten av plaggen 

avslöjar även att det är honom hon har klätt sig efter. Men den Jack Sparrow vi känner till är 

en man, här ser vi en kvinna som iklätt sig hans kläder.  

Inre betydelse: I vanliga fall är Jack Sparrow en vimsig och lustig karaktär som inte dras 

ifrån att göra saker på sitt sätt även om omgivningen kring honom höjer på ögonbrynen. Men i 

den här bilden får vi ett annat intryck. Det är en självsäker och stadig kvinna vi ser som 

utstrålar attraktion och sensualitet och vi förväntar oss inte att hon i nästa ögonblick ska hjula 

runt. Hennes blick och kropp visar vad vi som betraktare ska titta på. Vi börjar med att titta på 

hennes kropp. Här upprätthålls en sexuell blick, en gaze, även kallad för the male gaze där en 

kvinnokropp som uppfattas som sexuellt attraktiv genom en heterosexuell blick.17 Den 

                                                            
16 Disney, Pirates of the Caribbean: At World's End, 2007. 
17 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa (2009). Practices of looking: an introduction to visual culture. 2. ed. New York: 
Oxford University Press. s.442. 
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sexuella utstrålningen kroppen har gör att vi som betraktare har kontroll över var vi ska lägga 

vår blick på. Kroppen är passiv och bekvämt positionerad för att vi ska se på den utan 

distraktioner, det finns inga andra aktiva handlingar som tar vår uppmärksamhet. De långa 

benen, höften som skuts ut och uppbröstade överkroppen. Nu inkluderar vi hennes ansikte. Nu 

när vi möter hennes egen intensiva blick fråntas den kontrollen av oss och hon tar över var vår 

blick ska vara, nämligen i hennes ögon. Den lite obekväma känslan uppstår av att vi nu helt 

plötsligt är betraktade istället. Hennes ögon kisar inte av någon slags åtråhet, de gör en aktiv 

handling som ser rakt in i våra ögon. Här slutar det sexuella vara passiv och går över till den 

avbildade individens egenmakt, även känt som empowerment.18 

7.2.2 Harley Quinn 

Analysmaterial: Bilaga 2 

Primär betydelse: En man står mot en ljus vägg där en lampa lyser ner ovanför honom. Han 

vilar sin kropp på ett ben medans det andra benet är utsträckt åt sidan. En hand vilar på höften 

till benet som håller upp kroppen medans den andra pekar gestikulerat med pekfingret på 

tinningen. Huvudet lutar åt sidan, ifrån det hållet som pekfingret pekar mot. Han har ljust 

längre hår som är uppsatt bak i två låga tofsar. Ansiktet är vitsminkat och han visar tänderna i 

ett brett leende. Ögonen blir skuggade av pannan och han blickar mot betraktaren. 

Han är klädd i enbart färgerna rött och svart. Händerna bär fingerlösa handskar i var sin färg. 

Överkroppen är bar och är endast klädd i en väst som är röd på ena sidan om knäppningen och 

svart på andra. Den röda sidan är dekorerad med en grupp av tre svarta romber, medans den 

svarta sidan har samma dekoration fast i rött. Knäppningen på västen är djup V-ringad och är 

knäppt med en röd knapp mot den svarta delen av västen. Nederdelen av kroppen är klädd i 

ett par långa byxor där det ena benet är svart och det andra är rött. Precis som västen har den 

samma dekorationer av romber. De sitter på låren i samma färgkombinationer där de på svarta 

benet sitter högre upp och skyms något av västen och på det röda benet sitter de lägre på låret. 

Fötterna bär svarta strumpor. De svarta och röda färgytorna är ständigt ifrån varandra mellan 

de olika plaggen. Den röda ytan på till exempel västen kommer endast i kontakt med de svarta 

ytorna på de andra plaggen som byxorna eller handskarna. 

Primär uttrycksmässig betydelse: Alla klädesplagg är gjorda i samma släta material som 

liknar bomull. Eftersom kläderna är i sådan speciell färgkombination tillsammans med de 

tydliga formerna på kläderna ser det ut som något man klär på sig till en icke-vardaglig 
                                                            
18 http://everydayfeminism.com/2015/04/empowered-vs-objectified/ 2017-05-21 kl.21:23 
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situation, utan till en fest eller speciell tillställning. Medans munnen ler stort känns ögonen 

tomma på uttryck, vilket skapar en förvirrande obehagskänsla. Som betraktare förväntas man 

bli uppmuntrad av leendet, men ögonen som av skuggan från pannan får ett livlöst uttryck gör 

att det verka som att leendet döljer något för oss. Den obehagliga känslan förstärks när 

ansiktet samtidigt lekfullt lutar på snedden. Generellt liknar posen som den förra informanten 

hade, vilket ger ett feminint intryck. Samtidigt som kroppen poserar med en viss auktoritet har 

den en mer kaxig attityd för att den är avslappnad i de leder som ska hålla upp kroppen. 

Sekundär betydelse: Leendet i det sminkade ansiktet och den överdrivna gesten med armen i 

luften som pekar mot tinningen ger känslan av att mannen på bilden är en slags underhållare. 

En mimare eller clown. Även romberna som dekorerar kläderna får en att tänka på den 

klassiska harlekins rutiga men mer färgglada kläder, som får en i sin tur att tänka vidare på 

teater och cirkus. Det som avslöjar att mannen på bilden är utklädd till den psykiskt instabila 

serieskurken Harley Quinn är de typiska färgerna och romberna på kläderna. Hur många 

versioner eller förändringar Harley som karaktär genomgår i filmer, spel och serier har hon 

alltid de rödsvarta romberna med sig och är igenkännbar på avstånd. Gesten han gör med 

armen, där han pekar mot tinningen, ska handen föreställa en pistol. Ett självdestruktivt sätt 

att med kroppen visa att man är en person som roas eller inte bryr sig om man har en laddad 

pistol riktad mot tinningen. 

Inre betydelse: Förutom att Harley beskrivs som en galen karaktär med svåra psykiska 

problem är hon även en sprallig och omogen person. Hon är en kvinna i medelåldern men 

beter sig som om hon vore en flicka i 12-årsåldern, med oförmågan att vara självkritisk och ett 

barnsligt språk. Hon brukar även ta till sin kvinnliga sexuallitet som vapen och vill gärna få 

bekräftelse på sina känslor från sin skurkpartner Jokern, som hon har ett destruktivt 

förhållande med där han ständigt utnyttjar hennes känslor och försöker göra sig av med henne 

så fort hon inte kan gynna hans planer. 

Kroppsspråket i bilden vi analyserar bekräftar den lekfulla och självsäkra attityden kvinnliga 

Harley har. Samtidigt får vi hennes medvetenhet om sin sexualitet bekräftat genom att han 

poserar för att bli sedd på, liknande som med den kvinnliga Jack Sparrow. Kroppen utstrålar 

fortfarande en slags kvinnlighet även om Harley på bilden nu är en man. Sturken och 

Cartwrighter nämner John Berger som skrev om hur män och kvinnor presenterats i bilder 

genom historien på olika sätt, där män generellt avbildats som aktiva medans kvinnor helt 
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enkelt existerat i bilderna.19 Manliga Harleys avslappnade kropp kan uppfattas som passiv i 

jämförelse med kvinnliga Jacks upprätta kropp, men Harley är ändå den som har en mer aktiv 

kropp där hans armgest blir en handling som vill berätta något, medans Jacks kropp är 

positionerad helt enkelt för att betraktas. Det som gör att Jacks kropp ändå inte uppfattas som 

helt hjälplöst objektifierad är hennes blick som tar kontroll över var vår blick ska stanna –i 

hennes blick. 

8 Tolkning och resultat 

8.1 Hur ser relationen mellan kropp, material och identitet ut i cosplay? 
För att försöka svara direkt på frågan prioriterar cosplayaren i min undersökning sin egen 

kropp och identitet framför materialet, materialet räknas som karaktären och själva 

cosplayprocessen. Detta syntes tydligast i enkätsvaren nr 3 och nr 6 under rubriken Praktiska 

Skäl, där informanterna tog hänsyn till sin egen könstillhörighet och utseende. Till en början 

kan svaren avläsas som destruktiva, att informanterna kanske väljer bort de karaktärer de 

verkligen vill göra för att deras kroppar inte passar in. Men svar som nr 8 under samma rubrik 

visar också på att informanterna inte blir hindrade av detta utan väljer just att förändra 

karaktärens identitet för att ändå vara utklädd till vem de vill. 

Av egen erfarenhet av cosplaykulturen, speciellt på nätet, finns det definitivt kroppsfixeringar. 

Om det inte handlar om att man är lika smal eller muskulös som den valda karaktären handlar 

det om att inte ha samma färg på huden eller ögonen. Eftersom cosplay går ut på att klä ut sig 

till karaktärer som är baserade på redan existerande popkulturella figurer är det lätt att tro att 

poängen ligger i att spegla karaktärsdesignen in i minsta detalj, ända in på skinnet. 

Men efter ett tag såg man att det handlade mer om att hålla sig sann till sin egen identitet i 

cosplay. Även fast man är utklädd till en annan karaktär ska ens egen identitet lysa igenom. 

Generbend blir då ett sätt att göra det. 

8.2 Hur förhåller sig personens egen könsidentitet till den valda karaktärens 
könsidentitet? 
De som inom cosplay väljer sin valda karaktär att genomgå genderbend gör det utifrån sin 

egen identitet, och därmed anpassar karaktärens identitet till sig själva. De svar jag undersökt 

                                                            
19”Men act, women appear.” John Berger, Ways of Seeing, 47 (New York: Penguin, 1972). Sturken, Marita & Cartwright, 
Lisa (2009).  Practices of looking: an introduction to visual culture. 2. ed. New York: Oxford University Press. s.124. 
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tolkade jag det som att genderbends sker när cosplayaren i fråga känner att dens egen 

könsidentitet inte stämmer överens med karaktärens, men att det även är något som man väljer 

att göra för att på ett kreativt sätt undersöka karaktärens identitet. Exempel på detta är svaren 

nr 9 under rubriken Praktiska Skäl samt nr 2 och nr 7 under rubriken Kreativ Frihet. Men de 

två enda svaren under rubriken Statement visar också på att låta en karaktär genomgå 

genderbend kan vara högst planerat och medvetet. Det får en cosplayare som mig att undra 

vilka karaktärer man själv skulle känna att det nästan var nödvändigt att göra detta. 

Eftersom samtliga informanter bekräftade sina identiteter som cispersoner och inte som 

transpersoner analyserade jag inte bilderna ur ett queer/transsexuellt perspektiv, även om man 

skulle kunna säga att karaktärerna i sig hade genomgått en transformation. I bildanalysen fick 

jag annars aldrig uppfattningen om hur de två informanterna förhöll sig till sina identiteter och 

karaktärernas, däremot eftersom de båda var cispersoner tolkade jag i bilderna att båda 

förändrat sina valda karaktärer efter sina könsidentiteter. 

9 Slutdiskussion 
I den här undersökningen har jag valt att komma närmare ett område som tidigare varit 

främmande för mig. De år jag varit aktiv i cosplaycommunityt har jag alltid strävat efter att 

göra mina dräkter så lik den valda karaktären som möjligt. Jag har nog alltid gjort det för att 

det är det som förväntas att göras i cosplay, sen kan man så klart göra cosplay till det man vill. 

Allt ifrån att tävla, återskapa nya som välkända scenarion, osv. Men det är inte förens nu i 

slutet på undersökningen som jag har lyckats identifiera varför jag gör som jag gör i cosplay. 

Jag har aldrig velat anpassa karaktären till min identitet, jag vill hellre att karaktären ska ta 

över min identitet. Jag förstod vad Susan Read menade nu när hon sa ”I want to spend as little 

time as myself as possible” och att få ta ett kliv ifrån sina egna problem och brister genom 

cosplay.20 Det kan uppfattas som något självdestruktivt i att vilja undvika sin egen identitet, 

något jag gjorde till en början. Men tänker vi efter är det något vi gör genom att ha ett 

intresse, är det skapande intressen kan det kanske till och med finnas något självbearbetande i 

det. Det är aldrig så att jag velat sudda ut mig själv eller göra om min identitet, men det finns 

många karaktärer jag stött på under mitt liv jag sett upp till eller inspirerats av. Genom 

cosplay får jag en chans att komma närmare de karaktärerna, för ett ögonblick uppleva att 

vara de. I alla fall hur jag tror att det kan vara. Min gestaltning till undersökningen valde jag 

att försöka återskapa hur min cosplayprocess kan upplevas utifrån, på ett fantasifullt sätt. 
                                                            
20 https://www.youtube.com/watch?v=3r0MS5KE5I4 2017-05-21 kl.22:35 
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Min installation med namnet Lämnar Mitt Jag är tänkt att låta betraktaren få uppleva samma 

känsla som jag kan få när jag arbetar med ett cosplayprojekt.21 I vanliga fall har jag en vald 

arbetsyta där jag samlar mina skisser, idéer och materialprover för att få en översikt av 

projektet. Efter en längre tid blir det en plats för mig att återkomma till när jag tvivlar i mitt 

arbete och göra mig påmind om min arbetsprocess. Medans jag arbetar med en karaktär tänker 

jag konstant på den. Det kan vara när jag är ute för att göra ärenden då jag plötsligt ser det 

mönstret eller de färgerna från karaktärens kläder överallt. Lösningar på problem som uppstår 

dyker upp i mitt huvud när det väl är dags att tänka eller göra något annat, och när jag tecknar 

fritt är det karaktären som ofrivilligt kommer fram bland formerna och linjerna. Mitt 

cosplayprojekt kan bli överväldigande och liknas en besatthet ibland. Vad jag än gör och var 

jag än går följer karaktären med mig, fram till dess att jag bockat av alla moment i mitt arbete. 

Under tiden förvandlas min arbetsplats till något som liknar ett altare tillägnad karaktären som 

blir den enda platsen jag kan finna ro vid.  

En pall är placerad framför verket tillsammans med fladdrande värmeljus för att bjuda in 

betraktaren till min mystiska och oförklarliga upplevelse av cosplay. Där ifrån kommer man, 

genom mina skisser, närmare min arbetsprocess. Materialet för mitt cosplayprojekt, som är 

det draperade tyget i det svarta valvformade hörnet, sköljer nästan över en när man tittar upp 

mot det stora guldinramade porträttet. Förutom att en känsla av att det kanske finns något 

större än en själv uppstå, formare pallen och porträttet den aktive betraktaren i en andaktig 

position. Något de som betraktar på avstånd även uppfattar. 

 

 

 
  

                                                            
21 Se bilaga 3-5 
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Bilaga 1 – Genderbend Jack Sparrow från Pirates of the Caribbean 

 
Källa: Informantens privat bild 
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Bilaga 2 – Genderbend Harley Quinn från Batman 
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Bilaga 3 – Installationen ”Lämna mitt jag” på Konstfacks Vårutställning, 
Stockholm, 2017 
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Bilaga 4 – Installationen ”Lämna mitt jag” på Konstfacks Vårutställning, 
Stockholm, 2017 
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Bilaga 5 – Installationen ”Lämna mitt jag” på Konstfacks Vårutställning, 
Stockholm, 2017 
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